
3165 م.ك. مج1

علوم القرآنالموضوع3165 م.ك. مج1مخطوط رقم

المتشابه في القرآنالعنوان

الكسائي ; علي بن حمزة بن عبداهللا ـ 189 هـالمؤلف

أوله

 

 

آخره

 

 

القرن 7 هـتاريخ النسخ

 إسم الناسخ

1 - 15عدد األوراقنسخ ممتازنوع الخط

0عدد األسطر لغة المخطوط

 المقاس تاريخ التأليف

قائمة بالتعبيرات الواردة مرتين أو أكثر في القرآن الكريم.المالحظات

 

 

شستربيتيمصدر المخطوط

 

ذيل بروكلمان : 1 / 178المراجع
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3165 م.ك. مج2

علوم القرآنالموضوع3165 م.ك. مج2مخطوط رقم

الهاءات في كتاب اهللالعنوان

إبن الألنباري ; ابو بكر محمد بن القاسم بن محمد ـ 328 هـالمؤلف

أوله

 

 

آخره

 

 

القرن 7 هـتاريخ النسخ

 إسم الناسخ

16 ـ 19عدد األوراقنسخ ممتازنوع الخط

0عدد األسطر لغة المخطوط

 المقاس تاريخ التأليف

تليـها قطعــة ملخصـة مجهولة وغير معنونة ( أوراقها19ـ22 عن إحصاء عدد آيات المالحظات
القرآن الكريم وسوره وكلماته وحروفه ونقطه . ويليها دوامه أيضا من االوراق من 22 

 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , ❨ 4 ,❨الى 23 أجزاء القرآن لمجهول يقسم القرآن الى 2 , 3 ,
10 , 16 , 28 , 30 , 150 جزءا .

 

 

شستربيتيمصدر المخطوط

 

/ 216❨ذيل بروكلمان : 1المراجع
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3165 م.ك. مج3

علوم القرآنالموضوع3165 م.ك. مج3مخطوط رقم

اجزاء ثالثمئة وستينالعنوان

❨البصري ; ابو عثمان عمر بن عبيد ـ 144 هـالمؤلف

أوله

 

 

آخره

 

 

القرن 7 هـتاريخ النسخ

 إسم الناسخ

31 - 41عدد األوراقنسخ ممتازنوع الخط

0عدد األسطر لغة المخطوط

 المقاس تاريخ التأليف

تقسيم القرآن الكريم الى 360 جزءاالمالحظات

 

 

شتربيتيمصدر المخطوط

 

المراجع
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3165 م.ك. مج4

علوم القرآنالموضوع3165 م.ك. مج4مخطوط رقم

عدد آى القرأنالعنوان

غير معروفالمؤلف

أوله

 

 

آخره

 

 

القرن 7 هـتاريخ النسخ

 إسم الناسخ

146عدد األوراقنسخ ممتازنوع الخط

0عدد األسطر لغة المخطوط

 المقاس تاريخ التأليف

رسالـة مسهبة في احصاء مختلف المؤلفين لعدد االيات والكلمات والحروف في القرآن المالحظات
الكريم  

 

مصدر المخطوط

 

المراجع
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